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Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. hírei
Városi Civil Korzó és Gyermeknap

M

ájus 28-án került megrendezésre a Városi Civil Korzó és Gyermeknap a Sétálóutcában, ahol a város apraja-nagy-

.

nőttek jó emléket és élményeket
vihettek magukkal haza.

Március 15.

ja megtalálhatta a maga szórakozási lehetőségét. A sokszínű programok, szórakozási lehetőségek
és a meleg nyári idő mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényre ellátogató gyerekek és fel-

A Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. ezúton is köszönetét
fejezi ki mindenkinek, aki munkájával és közreműködésével hozzájárult a szombati Városi Civil Korzó és Gyermeknap rendezvény
sikeréhez.
Név szerint:

Cserhát Mentőkutyás Egyesület,
Egy kézben Szécsény közművelődése
Krúdy Gyula Könyvtár, Petrovics
Akkor viszont nagyon céltudatos vagy.
Na, ez igaz, aki ismer, az tudja is.
Két diplomával érkeztem vissza
Szécsénybe és nagyon örültem,
hogy egyből állást is ajánlottak a
Művelődési Házban.

B

emutatjuk a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. új
ügyvezetőjét, Szép Boglár-

kát.
Itt születtem és itt jártam általános
iskolába. A középiskolát Balassagyarmaton végeztem, mert akkor itt még nem volt gimnázium.
Aztán a debreceni Egyetem bölcsészkarán szereztem történelem
tanári képesítést. Ezzel egy időben
végeztem az ELTE művelődésszervezői szakát levelezőn.
Csak nem eminens vagy?
Nem, ez azért történt így, mert
szabadidő szervező és tanár szerettem volna lenni egyszerre. Ezért
választottam ezt a két szakot.

Ez így nem egy szokványos történet, mert két diplomával a többség
nem jön vissza szülővárosába.
Valóban, a fiatalok többsége elvándorol a végekről, az én gyökereim azonban ennél mélyebbre
nyúlnak.
Hova nyúlnak?
Ez nem egy tudatos döntés volt
a részemről, sokkal inkább érzelmi, szeretek itt lakni és szeretem
az itt élő embereket, a munkámmal igyekszem őket segíteni. Így
2006-tól 2015-ig művelődésszervezőként dolgoztam a Művelődési Házban, aztán átkerültem
a múzeumba, ahonnan GYES-re
mentem és most leginkább arany
kislányommal foglalkozom. Igazi
tündér.
Igen ám, de most egy felkérés elrángat az anyai örömök mellől.

. .
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ezért meg tudjuk oldani a gyerek
melletti „váltott műszakot”. Nagyon
örültem annak, hogy ellenszavazat
nélkül döntöttek mellettem a képviselő testület tagjai.
Mik a terveid?
Korábbi munkám során mindhárom intézménnyel szoros kapcsolatban voltam, így láttam az
optimális működést és láttam a
hibákat is. Az a tervem, hogy az intézmények két úton haladnának
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tovább. Lenne egy a helyi igényeket és közösséget kiszolgáló hivatásuk, ezzel párhuzamosan pedig
elindítanánk egy piacképes kulturális szolgáltatást, aminek az a lényege, hogy szétvigye Szécsény jó
hírét először az országban, aztán
talán a világban is. Hangsúlyozni
kell ugyanis, hogy mi egy nonprofit cég vagyunk, tehát nem a
közvetlen anyagi haszonszerzés a
cél, hanem a város érdeke. A múzeum és a könyvtár jövőjét a következő két évben egy hatalmas,
600 millió forint plusz Áfa értékű
beruházás határozza majd meg,
ami a napi működést is komolyan
érinteni fogja. Új kiállítóterek, új
épületek kerülnek megépítésre. A
Várkert is átesik egy látogatóbarát fejlesztésen. Mindez azt a célt
szolgálja, hogy a város stratégiai
tervének megfelelően a turizmus

jócskán bővüljön. Családi vállalkozásunkból van információm a
régió idegenforgalmi helyzetéről
és a tapasztalat az, hogy Szécsény
jelenleg a 4 órás város kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy
körülbelül ennyi időt töltenek itt
a turisták, mert ennyi érdeklődésre okot adó programot tudunk
nyújtani. Ez borzasztó kevés. Ezt
meg kell sokszorozni, a cél, hogy
egy család egy egész hétvégét itt
tudjon tölteni tartalmasan.
Művelődési Ház?
Itt is két irányba haladnánk. A helyi
megszokott közösségépítő rendezvények mellett olyan produkciókat is szeretnénk létrehozni,
amelyek szélesebb érdeklődésre
is számot tarthatnak. Szerencsére ez ügyben Szécsény számos
olyan csoporttal büszkélkedhet,

amelyek az ország bármely színpadán megállják a helyüket. Már
csak arra kell nagyobb hangsúlyt
fektetni, hogy ezekből a sikerekből Szécsény város turizmusának
is jusson. Mindenképpen szeretném visszahozni azt a rendezvényt, melyet a szécsényiek Palóc
Szőttes Kulturális Napok néven
már ismernek, természetesen
megújított, kibővített formában.
Olyan nagy rendezvényszervező cégekkel tervezek együttműködést, amelyeknek már nagy
tapasztalata van abban, hogyan
lehet egy városi kezdeményezésnek országos hírverést csinálni,
hogyan lehet olyan népszerű elemekkel kibővíteni, amelyek szinte
garantálják a sikert.

Önkormányzati hírek
Februárban két képviselő testületi ülést tartottunk tervünknek
megfelelően.
FEBRUÁR 14-én tárgyaltuk
 Szécsény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését
 a Szécsény Holding Kft. és ellenőrzött társaságainak átalakulását.
Elfogadtuk
 a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
 a Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagjának változását
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet
 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését

 az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló rendeletet
 az autóbusz állomás üzemeltetésére vonatkozó megállapodást
 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erőés munkagépek beszerzése” című
pályázatot
 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” című
pályázatot.
Beszámolót hallgattunk meg
 a Társadalmi- és Civilkapcsolatokért felelős tanácsnok 2016. II.
félévi munkájáról
 a Szécsényi Települési Értéktár
Bizottság 2016. évi munkájáról
 a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról, a köztisztviselőkkel szemben
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meghatározott 2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásáról
 az általános iskolai körzetek véleményezéséről.
FEBRUÁR 28-i ülésen tárgyaltuk (az
első napirendi pontnál zárt ülést
tartottunk)
 a Szécsény Holding Kft. és ellenőrzött társaságainak átalakulását
 a Szécsény Holding Kft. 2017.
évi üzleti tervét
 a Szécsényi Közművelődési
Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét
 a Szécsényi Cseperedő Óvoda
és Bölcsőde beiratkozási időpontját
 az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló rendelet megalkotását
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 az önkormányzati képviselők,
a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
13/2014. (X.30.) önkormányzati
rendelet módosítását
a Közbeszerzési Szabályzat módosítását
 a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét

 a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 –
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
pályázatot.
Beszámolót hallgattunk meg
 a Kubinyi Ferenc Múzeum és a
Krúdy Gyula Könyvtár 2016. évi
munkájáról

 a 2017. évi közfoglalkoztatási
programokban tervezett feladatokról.
Stayer László
polgármester

Dr. Bagó József
jegyző

„EBRENDELET”

T

ájékoztatjuk a lakosságot, hogy a város közterületein a kóbor ebek
befogását elrendeltük. A befogott állatokat a VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. telephelyére szállítjuk, ahol
14 napos őrzésbe veszik őket, ha valaki ez idő alatt igényt tart rá elviheti,
megmentve így a kutyát. Minden hétköznap reggel hét órától délután
három óráig várják azokat, akik elvesztett kutyájukat, házi kedvencet,
vagy házőrzőt keresnek.
Amennyiben a kutyája befogásra kerülne, a visszaadással és az állattartással kapcsolatos ügyekben érdeklődjön Verebesi Iván igazgatási ügyintézőnél.
(Cím: Városháza, 3170 Szécsény Rákóczi út 84.
Elérhetőségek: okm.szecseny@globonet.hu, Telefon: (32) 370-199 207 mellék.)
Felhívjuk a tisztelt kutyatartók figyelmét az ebtartás szabályainak betartására. Minden eb tulajdonos köteles a kutyáját zárt helyen tartani, és olyan feltételeket teremteni, hogy kutyája ne tudjon elkóborolni.
Szécsény Város Önkormányzata az elmúlt években 2 514 000 forintot fizetett ki ebek elszállítására.

Interjú Stayer László polgármesterrel
kaptunk közel újabb 200 millió
forintot. Ez a pénz, annyiban más,
mint az előző kettő, hogy ennek
túlnyomó részét közvetlenül az
emberek kapják, hiszen munkabérre fordítjuk.

Újabb pályázatot nyert Szécsény.
Így van, a Bárkányi iskola 500
milliója, a Holding, vágóhídra
kapott, 200 milliója után, most a
közfoglalkoztatási programunkra

Milyen közmunkákat finanszíroz
majd a város?
A program két részre bontható,
az egyik a Start munkaprogram,
a másik rész, a város köztisztasági
feladatainak ellátását, közterületeink rendben tartását jelenti. A
Start munkaprogram szigorúbb,
kötöttebb feladat meghatározást jelent. Ennek 4 eleme van. A
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mezőgazdasági, a helyi értékteremtő, a belterületi utak-, járdák
felújítása és az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Konkrétan milyen munkákat vállalhatnak majd az itt élők?
A mezőgazdasági résznél növénytermesztésben és állattenyésztésben 34 fő foglalkoztatását tervezzük. A program teljes
költségvetése 49,5 millió forint,
melyhez az önkormányzat közel
800 ezer forintos önrészt vállalt.
Új elem, hogy az idén virágpalánták nevelését is szeretnénk megkezdeni.
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A helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás keretében folytatjuk a betonelem gyártást, térköveket, szegélyköveket, folyókákat, mederlapokat készítünk,
melyeket elsősorban helyben
kívánunk felhasználni, járdák és
utak felújításánál. Az asztalosműhelyben virágládákat, padokat,
kerti wc-ket, zászlótartó rudakat,
irodai bútorokat gyártanak majd.
A lakatosműhely dolgozói részt
vesznek a zászlótartó rudak készítésében, illetve a ligeti öltöző
játékos kijáróját készítik el. Kerítéseket, bejárati kapukat is gyártanak majd. 28 főt szeretnénk itt
foglalkoztatni, 51 millió forint jut
erre a programelemre, melyhez
700 ezer forint önrészt vállalt az
önkormányzat.
A belterületi utak, járdák karbantartásánál, idén elsősorban
a járda felújításokra koncentrálunk. Konkrétan a Mindszenty téren, Dugonics, az Arany János és
a Bartók Béla utcában összesen
672 folyóméter, 1008 négyzetméter járda újulhat meg ebben az
évben. Itt 10 fő foglalkoztatását
tervezzük, a költség 11 millió 199
ezer forint.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására 10 főt foglalkoztatunk majd, 9 millió 800 ezer forintért. Köztisztasági feladatokra
64 főt szeretnénk alkalmazni 75
millió 300 ezer forintért.
Bár nem tartozik ide, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, miután

közbeszéd tárgya lett, hogy lemondott Borik Albert képviselő. Ön mit
szólt ehhez?
Felemás érzések vannak bennem.
Egyrészt a döntés felelőssége nyilván az övé. Egy képviselő-testületi munkában mindig vannak nézetkülönbségek és egyetértések.
Sokáig teljesen egyetértettünk
például a Holding ügyében, meg
más dolgokban, mostanában kevésbé. Egy együttműködésben
ugyanis vannak írott és íratlan
szabályok. Lehetne szépítgetni a
dolgokat, kerülgethetném a lényeget, de ki kell mondani: Borik
Albert pénzéhsége a probléma.
Elég sok példát lehetne hozni,
csak meg kell kérdezni néhány
embert a városban. Én csak egyet
mondok, amit ha szükséges írásban is tudok bizonyítani. Borik úrral és feleségével, valamint cégével 2016 februárjában aláírtunk
egy szándéknyilatkozatot arról,
hogy eladásra kínálja a tulajdonában lévő Bástya panziót 100 millió forintért, a tervezett 4 csillagos
hotel számára. A megállapodás
tartalmazta, hogy ezt az ajánlatot
2016. december 31-ig fenntartja.
Ehhez képest egy 2016 októberében tartott testületi ülésen a 100
millióból 130 millió lett. Ez amiatt is hátrányosan érinti a várost,
mert így egy új koncepciót kell kidolgoztatni az ő panziójuk nélkül,
ami plusz pénz, arról már nem is
beszélve, hogy az első koncepcióhoz egy forinttal sem járultak
hozzá.

T

A Nógrád Megyei Hírlapnak Borik
Albert szó szerint úgy fogalmazott,
„sokat dolgoztam ingyen tervezőként eddig is Szécsénynek”.
Az Ön által említett újságnak
2017. február 24-én szó szerint
a következőket mondta: „A Holding vezetésének nem dolgozom
ingyen, a városért, a városnak
továbbra is.” És lássunk csodát,
ugyanazon a napon, február 24én elment Limbacher Gábor, múzeumigazgatóhoz és benyújtott
a városnak egy 1 millió 79 ezer
500 forintról szóló követelést.
Még egyszer mondom, ugyanazon a napon, amikor az újságnak A-t mondott, a valóság B volt.
2010 óta vagyok a hivatalomban,
most kigyűjtettem a pénzügytől,
hogy mennyibe került valójában
a városnak az „ingyen”. Zömében
tervezésre, némi kivitelezésre (2
millió) összesen közel 19 millió
forintot fizetett Borik Albert cégének Szécsény az elmúlt 6 évben.
Nagyon nagy kérdés az is, hogy ki
köszönhet bármit is kinek. A város
Borik Albertnek, vagy Borik Albert
a városnak. Ugyanis mi voltunk,
akik a Bárkányi iskola bővítése
kapcsán a Váci Egyházmegyének
beajánlottuk őt. Tudomásunk
szerint ezen is több milliót keresett a volt képviselő úr. A Nógrád
Megyei Hírlap cikkének címe úgy
szólt: Botrányok Szécsényben. Az
szerintem is botrány, hogy valaki így viselkedik azzal a várossal,
amelynek sokat köszönhet.

Példamutató Szécsény költségvetése
Interjú Dr. Harikné dr. Havasi Beáta
alpolgármesterrel

árgyalta a képviselő testület
Szécsény 2017. évre szóló költségvetését. Melyek ez ügyben
a legfontosabb információk?
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A költségvetés előterjesztése történt meg, hiszen ezt a jogszabály
szerint február 15-ig meg kell tenni. Az elfogadás jogszabályi ha-
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tárideje március 15-e. A februári
testületi ülésen megtárgyaltuk a
tervet, de döntés nem született,
miután a költségvetésben szükséges több tételről még nincsenek
határozatok. Gondolok itt a házi
segítségnyújtásra, humánszolgáltatásra, amelyekben a járás
településeiből álló önkormányzati társulás még nem döntött. A
Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft., a Szécsény Holding
Kft. és irányítása alá tartozó cégek
üzleti tervét a február 28-i ülésén
elfogadtuk. Ezeket is be kell építeni majd a költségvetésbe. Jó
hír, hogy az idei költségvetésben
várhatóan megemeljük a város
civil szervezeteinek támogatására szánt összeget, mert nagyon jó,
támogatandó programokat terveznek. Fontos információ, hogy
már tavaly úgy döntött a testület,
vannak olyan feladatok, amelyek
nem tűrnek halasztást, például a
városi könyvtár áthelyezése egy
méltóbb helyre, utak javítása,
felújítása. Magyar úti iskola-óvoda előtti parkolás megoldása és
turisztikai fejlesztések. Ezeket a
törekvéseinket a kormány is támogatta azzal, hogy fejlesztési

hiteligényünket engedélyezték.
Így a költségvetésben ezen fejlesztések úgy jelennek meg, mint
hiteltörlesztés.
Ez nem veszélyes?
Magyarországon nagyon szigorú szabályok vannak arra, hogy
egy önkormányzat mikor vehet
fel hitelt, ráadásul ezt keményen
ellenőrzik. Ezért kellet a kormányengedély. Városunknak a
hitelképességét az államkincstár
és természetesen a bank is megvizsgálta és az általunk vállalt hiteltörlesztés jóval alatta marad a
lehetőségeinknek. Azaz semmi
veszély nincs.
A lemondott képviselő, Borik Albert
azt nyilatkozta, hogy több mint
300 milliós hitelt és hiányt halmozott fel az önkormányzat.
Fogalmam sincs, honnan vette
Borik úr ezt a számot. A fejlesztési hitel keretösszege 160 millió forint. Egy adott összeget,
csak akkor tudunk lehívni, ha
van olyan konkrét fejlesztési cél,
amely szerepelt a hitelkérelemben. Ezenkívül a legtöbb önkormányzathoz hasonlóan van éven
belüli folyószámlahitel keretünk.

Ennek maximuma 50 millió forint,
hogy ez éppen hogy áll, napról
napra változik, tehát az is lehet,
hogy éppen nulla, majd másnap
több millió forint. Ez az aktuális
kiadásoktól, bevételektől függ.
Abban pedig szinte egyedülálló
Szécsény az országban, hogy jelenleg egy fillér lejárt esedékességű tartozásunk nincs. Nálunk
jóval gazdagabb települések nem
mondhatják el ezt magukról. Ez
annyira így van, hogy a pénzügyi
osztálytól kapott friss tájékoztatás szerint 2016. december 31én egyetlen kifizetetlen számlája
sem volt az önkormányzatnak,
az 50 milliós hitelkerete pedig az
utolsó fillérig vissza volt fizetve,
miközben a számlánk egyenlege
pozitív volt. A fejlesztési hitelből mindössze 46 millió 292 ezer
893 forintot hívtunk le, azaz ez áll
szemben a volt képviselő úr állításával. Összefoglalva Borik úr a
mi szigorú, minden tekintetben
törvényes gazdálkodásunkra tett
egy olyan kijelentést, amely nem
felel meg a valóságnak. Egyébiránt a hitelfelvételünket támogatta, sőt megszavazta a képviselő úr.

Egy lemondás háttere
Interjú Horváth Istvánnal, a Szécsény Holding Kft. ügyvezetőjével

H

or váth
István
szerint
miért mondott
le Borik Albert
képviselő?
Fogalmam
sincs, meglepődtem. Borik Albert két
évvel ezelőtt
még támogatta a Holding koncepcióját, meg is szavazta. Az ak-

kor elfogadott elvekhez képest a
mostani testületi ülésen nem volt
új fejlemény, sőt a kritikák hatására a Közművelődési Nonprofit Kft.
kikerült a társaságból azért, hogy
úgymond a Holding ne legyen
egy hatalmas „vízfej”. Ráadásul
ugyancsak a kritikák hatására a
Közművelődési Kft. vezetője egy
tősgyökeres szécsényi lett.
Az utóbbi időben azért érezhető volt,
hogy Borik Úr nem elégedett Önnel.
-5-

Valóban, megromlott a viszonyunk, ami egy félreértésből fakadt. Egy cégvezető, aki a bölcsőde fejlesztésében pályázatíróként
segített nekünk, egy szakmai
kérdésen összevitatkozott Borik
úrral, kritizálta a tervezői munkáját, hogy az nem felel meg a pályázatnak. Később Borik úr úgy
emlékezett, hogy ezt a kritikát
én mondtam, és úgy gondolom,
megsértődött.
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Borik úr a legutóbbi testületi ülésen
az Ön visszahívását szorgalmazta,
majd amikor ennek a többség nem
tett eleget, akkor lemondott. Mi
történt ezt követően?
Legnagyobb
meglepetésemre
Borik úr lemondását követően,
de még a testületi ülésen mellém ült. Első mondata az volt: na,
most már leszámlázhatom Neked
a vágóhíd tervezési költségét.
Képzelheti, mennyire felkészületlenül ért ez a mondat, hiszen
ugyanez az ember néhány perce
még a fejemet követelte. Borik

úr mondatának háttere pedig az
volt, hogy annak a vágóhídnak a
terveit, amellyel egy 200 milliós
pályázatot nyert a Holding a városnak, ő készítette. A tervezési
díjat viszont nem számlázhatta ki,
miután képviselőként ez összeférhetetlen lett volna. A Holding egy
önkormányzati tulajdonú vállalat,
így képviselő nem számlázhat nekünk. A 800 ezer forintot másnap
elutaltam neki.
A Holding egyébként hogy áll?
Köszönjük remekül, a vágóhíd

úgy néz ki, ősz elejére elkészül. A
kivitelezői szerződést már meg is
kötöttük. Jelenleg a terület előkészítése folyik. Büszke vagyok arra,
hogy az utóbbi évtizedek legnagyobb termelő beruházásához
én segíthettem hozzá Szécsényt.
Másik termelő beruházásunk a
varroda, talán nem tűnik szerénytelenségnek, de szárnyal, alig
győzzük teljesíteni a megrendeléseket, a szécsényi asszonyok egyszerűen gyönyörűen és kitartóan
végzik ezt a kemény munkát. Le a
kalappal előttük.

Február 22-i múzeumi rendezvény:
PÁRVÁLASZTÁS – HÁZASSÁGKÖTÉS – CSALÁD

H

ázasság heti felhívás diákoknak, pályaművek jutalmazása
A Kubinyi Ferenc Múzeum felhívást tett közzé a Házasság Hete
(2017. 02. 12-19.) alkalmából általános és középiskolás diákok
számára. Arra buzdítottuk őket,
hogy „Az én családom, az én őseim” mottóval kutassák föl rokonságukat, családjuk eredetét régi
fényképek, iratok és a családi emlékezet alapján.
A beérkező pályaművek értékelésére és a téma összegzésére
február 22-én rendeztünk múzeumi órát bárkányis és rákóczis
osztályok részvételével. A pályázaton két diák részesült díjazásban: Vidéki Veronika Mária, aki
teljességre törekedve alkotta

meg karancssági rokonságának
családfáját. A szintén díjat nyert
ipolyvarbói Fábián Flórián nemcsak elkészítette családfáját,
hanem igen értékes családtörténeti fényképeket és iratokat
is mellékelt. Ezek Múzeumunk
gyűjteménye számára is archiválásra kerültek. Rokonságából
bemutatjuk Badó István és Talpas Magdolna ifjú házas képét,
majd néhány év múlva ugyan
őket láthatjuk három leányuk-
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kal és a férj szüleivel. Hiánypótló dokumentum lett gyűjteményünkben az I. bécsi döntéssel
visszacsatolt Ipolyvarbóra érkezett II. világháborús hősi halotti
gyászjelentés.
Már most fölhívjuk a szécsényi
általános és középiskolás tanulók figyelmét, hogy 2018. Házasság Hetére ismét megjelentetjük
a családfa állítására vonatkozó
fölhívásunkat. Érdemes mielőbb
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kutatni a szülők, nagy-, déd- és
ükszülők fényképei, illetve egyéb
dokumentumai után.
Előadások
Elhangzott, hogy a párválasztás
és elköteleződés a történelem
kezdete óta magától értetődő
volt mindig. A családi élet úgyszintén. A házasságkötések fő
időszaka az évkezdő farsangra
esett sok évszázadon át. Mintegy a természet törvényével, a tél
végi vigalom, egyúttal a vegetáció megújulásának idején keltek
egybe a fiatalok, és alapítottak új
családot. Különösen a keresztény
társadalmakban szakrális minta
és égi oltalom segítette a családi
élet sikerét. Ilyen a Karácsony, a
Szent Család létesülésének ünnepe, ilyen a Kánai menyegző, ahol
Jézus első ízben tett csodát, és
ilyen Szűz Mária menyegzőjének
ünneplése is.
A városodás, modernizáció folyamán az Isten színe előtti egyházi esküvő mellett a 19. század
végén létrejött
a polgári házasságkötés
intézménye. Az
elvilágiasodás
veszélyhelyzetében XIII. Leó
pápa
önállósította a Szent
Család kultuszát, és kezdeményezte
évköri ünnepének terjesztését
1893-ban. XV.
Benedek pápa
1921-ben
az
egész világegyház
számára
előírta a Szent
Család vasár-

napja megünneplését.
A XX. század végére a házasságkötések
aránya Európa-szerte
csökkenő tendenciát
mutatott a spontán
együttélésekkel, élettársi kapcsolatokkal
szemben. Megjelent
az azonos neműek
közötti párkapcsolat
is, ami korábban kifejezetten kórosnak és
természetellenesnek
számított. E körülmények között indult
útjára Angliából a
házasság hete, hogy
képviselje a házasság
pótolhatatlan, utódlást biztosító, szeretetközösség mivoltát.
Majcher Tamás főmuzeológus
a családfa állítás módszerét ismertette. Szólt a nemesi családok
címereinek jelentőségéről, és az
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elődök számontartásának fontosságáról.
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Kastély szalon

T

isztelt Szécsényiek és Járásbeliek!
Új rendezvénysorozatra invitálom Önöket. A Kastély Szalon havonkénti alkalmain magyar
főnemesi családok mai képviselőivel találkozunk a szécsényi
Kubinyi Ferenc Múzeum épületében, a Forgách-Lipthay kastélyban. Az egyik beszélgetőtárs
a kastély utolsó tulajdonosának
unokája, Lipthay Antal báró lesz.

E képekkel illusztrált beszélgetéseken meghívott vendégünk elbeszéléseiből föltárul a jelenig tartó családi és nemzeti múlt, amivel
szeretnénk a jövőt formálni. Egyik
célunk a kulturális folytonosság, a
hatékony nemzeti együttműködés és kölcsönös honfitársi megértés előmozdítása.
Első alkalommal, március 16án délután 5 órai kezdettel a Magyar Történelmi Családok Egye-
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sületének korábbi elnöke, báró
leuensterni Riedel Lóránt lesz a
vendégünk.
Tisztelettel hívjuk a meghívóban foglaltak szerint:
Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató
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Tanúbizonyságot tettek zenei előmenetelükről

A

szécsényi művelődési központ színes kulturális közösségi élete egy újabb
sikerrel gazdagodhatott 2017.
február 2-án, ugyanis a két éve
Bacskai Balázs, népzenész által
létrehozott népzenei szakkör ekkor mutatkozott be első népzenei
hangversenyén. Bacskai Balázs
és tanítványai színvonalas, nagy
érdeklődéssel követett hangversenyén hegedűn, tangóharmonikán, brácsán, nagybőgőn és
citerán szólaltattak meg népi és
klasszikus dallamokat.
A következő élménybeszámoló
Pilisi Pétertől származik, aki hegedű hangszerével, kísérő hangszeresként maga is részvevője volt
ennek a sikernek.
„Az egész élmény egy hullámvasúthoz volt hasonló. Ahogy fogytak
a hetek az előadásig, egyre jobban
izgult mindenki, egyre nagyobb
volt a feszültség, persze jó értelem-

be véve. Aztán jöttek a kételyek...
Kellett ez nekünk? Meg tudjuk csinálni? Képesek vagyunk rá? Elég
jók vagyunk ehhez? Kételyek után
jöttek a kihívások, valaki beteg lett,
valakinek a munkája tette kérdőjelessé az egészet. Egy picit talán
mindenki idegesebb lett, de ahogy
észrevettem, nem kifogásokat kerestünk, hanem megoldásokat...
Így egyre többet próbáltunk akár
közösen is.
Az előadás hetén mindenki izgult. Egyre jobban. Nem volt kivétel
ez alól, még Bacskai Balázs sem,
pedig már van pár év színpad mögötte, de ez más volt.
Közvetlen az előadás előtti órákban, percekben az utolsó próbák
zajlottak. Az izgalom pedig egyre
nőtt.
Személyes tapasztalatom szerint
az izgulás addig tart, míg az ember kiáll, és meg nem szólaltatja a
hangszerét. Onnantól egy más vi-9-

lág nyílik meg. Lehet, hogy nagyon
koncentrál, hogy minden tökéletes
legyen, de aztán egyre jobban belejön az ember és onnantól már
igazán élvezi.
Kísérő hangszeresként azt tudom elmondani, hogy ügyesek
voltak a gyerekek, jó volt őket kísérni. Ez jól bizonyítja, hogy Balázs
jó munkát végzett a felkészítéssel,
abszolút megállja a helyét ilyen téren is. Az előadás belülről gyorsan
elment, még szívesen muzsikáltunk volna.
Akikkel utána beszéltem, színvonalasnak tartották a műsort.
Változatos volt, a népzenétől a
komolyzenén át, a swing is megszólalt. Nagyon élveztem az egészet. Úgy gondolom rengeteget
fejlődtünk ez alatt a „projekt” alatt,
motiváltabbak lettünk és már azt
várjuk, hogy hol és mikor lesz a következő...”
Sáriné Borik Melinda
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„Mert Ő küld száz csodát..!
Február 26-án, immár
7. alkalommal rendezte
meg Garamvölgyi Andrea vezetésével Andi
Színjátszósai társulata a
Farsangi Musical Gálát.
A teltházas előadáson
33 színjátszó, valamint
Deák Réka táncosai, a
T.C.D. Táncegyesület
több csoportjának közös produkciója óriási
sikert aratott.

Andi
Színjátszósai
társulata köszönetét fejezi ki valamennyi segítőnek, Zsírosné Verbói
Brigittának,
Csizmadia Kingának, Horváth
Györgyinek,
Pápai
Lászlónak és Oláh Tamásnak, illetve a nagyszámú, újra és újra vis�szatérő közönségnek.
Sáriné Borik Melinda

Bárkányi iskola márciusa
Farsangi karnevál a Bárkányiban
Február 10-én tartotta iskolánk farsangi mulatságát, melyet a kicsik
és a nagyok egyformán izgalommal vártak. Az aula ünnepi díszbe
öltözött, mely Kanyóné Lőrincz
Hajnalka keze munkáját dicséri.
14 órakor kezdődött a jelmezesek felvonulása, az egyéni
jelmezesekkel, melyek között
legnagyobb számban alsósokat
láthattunk színes, kreatív maskarákban. Megelevenedtek me-

sefigurák, számítógépes játék
figurák, szuperhősök és természetesen az elmaradhatatlan hercegnők is.
Őket az alsó tagozatos osztályok követték, akik, mint minden
évben, most is csoportos jelmezekkel készültek. Nagy élmény
volt a tanulóknak, hogy a tanító
nénik velük együtt mókáztak.
Az alsó és a felső tagozat felvonulását egy meglepetés szakította
meg, iskolánk igazgatója is megmutatta laza, vicces oldalát.
- 10 -

A nagyobbak előzetes feladatként filmeket húztak, amelyeket
rendkívül kreatívan és viccesen
sikerült megjeleníteniük.
A felvonulást követően az alsósok
számára a táncé volt a főszerep.
Megtekinthették Léna táncosainak bemutatóját, akinek kedve
volt elsajátíthatta a koreográfiájukat is, majd az új kivetítőről tanulhattak táncot, melyet nagyon élveztek. Eközben a nagyobbak egy
filmes vetélkedőn vehettek részt,
ahol többek között szereplőket,
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idézeteket és filmzenéket kellett
felismerniük. A feladatok során az
osztályok pontokat, „tallérokat”
gyűjtöttek, melyeket a végén, licit során elkölthettek. Egyik osztály sem maradt ajándék nélkül.
A legkelendőbb az úgynevezett
„Lyukas Nap” volt, amely egy tanítás nélküli iskolai napot takar.
Ezenkívül gazdára találtak még
különböző értékes utalványok és
ajándékcsomagok is.
Az alsós osztályok mindegyike
különböző társasjátékokkal gazdagodott, majd kisorsolásra kerültek a tombola ajándéktárgyai.
Ezután az alsósoktól búcsút véve
elkezdődött a felsősök számára a
suli diszkó.
Ezen a délutánon minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző programot és felhőtlenül jól
érezhette magát, ezért köszönet
illeti a szervezőket, illetve a szülői
szervezetet, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a farsangi
délután!
Filharmónia
5-12. évfolyamos diákjaink február 14-én filharmóniai előadáson
vettek részt. Várnagy Andrea és
Farkas Zsolt zongoraművészek

produkciója igen nagy sikert aratott. A műsor témáját a mesék
világa és a családban megélt szeretet fontossága képezte. Mindezt kiváló zongoradarabokkal és
gyönyörű versekkel tolmácsolták
az előadók.
Lovasoktatás
A 2016-17-es tanévben másodikos diákjaink lovas oktatáson vehetnek részt a Liget
Lovasudvarban. A foglalkozásokra péntek délutánonként kerül
sor, 10-14 fős csoportokban.
A gyerekek amellett, hogy a lovon ülve különböző gyakorlatokat hajtanak végre, amely fejleszti az egyensúlyérzéküket és
mozgáskoordinációjukat, számos
izgalmas élménnyel lesznek gazdagabbak. Megismerhetik a lovak
és a többi tanyasi állat gondozását, azt, hogy hogyan közeledjenek hozzájuk, milyen eszközöket
használnak a velük való munka
során. Akik kezdetben esetleg
tartottak a lovaktól, a későbbiekben már nagy izgalommal várták
a soron következő foglalkozást,
és ha először nem is pattantak
nyeregbe, szívesen etették őket
és tisztogatták a szőrüket. Min- 11 -

denkinek megvan a kedvenc
lova, amelyikre különösen szívesen ül fel, s melynek mindig csurran- cseppen egy-egy finomabb
falat alma.

Az állatok mellett a legnagyobb
tetszést a szalmabálákon való
ugrálás aratta. Mindeközben természetesen gyermekeinket a
Lovasudvar dolgozói, lovasoktatói
mellett iskolánk munkatársai, Gazsiné Oláh Anita és Szabó Istvánné, Marika néni is figyelemmel
követik.
A kicsik nagyon élvezik, várják
ezeket a délutánokat, még a viszontagságos időjárás sem szegi
kedvüket, nem tántorítja őket.
Esős idő esetén is biztosítva van
a hasznos időtöltés, elméleti oktatás után számot adhatnak egy
háziverseny keretein belül megszerzett tudásukról.
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Nagyon pozitívak mind a tanulói,
mind pedig a szülői visszajelzések. A szülők számára nagy öröm,
hogy iskolai keretek között ismerkednek a gyerekek a lovas kultúrával, leginkább pedig azért örülnek ennek a lehetőségnek, mert
a gyerekek gyönyörű környezetben, a friss levegőn tölthetik idejüket.
A foglalkozásoknak köszönhetően sokkal bátrabbak az állatok
közelében, és reményeink szerint
sikerül egy olyan szemléletet elsajátítaniuk, melynek következtében olyan felnőttekké válnak,
akiknek természetes a természet
és az állatok szeretete, tisztelete.

Úszásoktatás Bátonyterenyén
Az idei tanévben új kezdeményezés volt iskolánk részéről az
úszásoktatás beindítása. A 3.
évfolyamos tanulók szeptember közepétől nagy izgalommal
kezdték meg a vízhez szokást a
bátonyterenyei uszodában. Az
első félévben 10 alkalom állt a tanulók rendelkezésére, hogy ezzel
a számukra új mozgásformával,
sporttal ismerkedjenek. Kovács
Mária testnevelés szakos tanárnő
és az ottani úszásoktatók munkájának köszönhetően gyermekeink változatos és játékos formában sajátították el a különböző
úszásnemeket. A péntek délutáni
úszásórák aktívan, vidám hangulatban teltek, jó lezárást adva ezzel a heti munkának. Az egészségmegőrző funkción túl, az úszás

nagy hatást gyakorolt a nebulók
komplex személyiségvonásainak
fejlesztésére is. A gyermekek társaikkal együtt, egy közösségben
mozoghattak, játszhattak és önfeledten kikapcsolódhattak.
A második félévben március 2.
hetétől indul az újabb 10 alkalom, mely a már elsajátított úszómozdulatok továbbfejlesztését
célozza meg. Tanulóink nagy lelkesedéssel vágnak bele a további
munkába és a számos élményt
nyújtó sportolásba, lubickolásba.

Februári hírek a Rákócziból
Nichi-ya Nikoletta:
Érkezik a kikelet
A tavasz közeledtét a levegőben érzem,
már elég volt a télből, ideje, hogy lelépjen.
Vissza se nézzen majd csak karácsonykor,
akkor hozzon havat, velünk ki ne toljon.
A hótakaró gyors fogyásba kezdett,
a jégpáncél a kis tavon sóhajtott egyet.
Az ereszről a jégcsapok sorra eltűntek,
s az egyhangú nappalok végre megszűntek.
Már nem bánt a szél, ha az arcomhoz ér,
halkan suttog fülembe, a tavaszról mesél.
E dermesztően hideg tél az utolsókat rúgja,
érkezik a kikelet, hogy a helyéből kitúrja.
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Szenográdi Tamás
igazgató
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M

indenki várta már a kemény tél után a tavaszt és
ezzel mi sem voltunk másképp. A félévzárás után, aztán sorra jöttek a programok; nem is maradt időnk a télutós fáradtságra.
Gratulálunk az alsó tagozatosoknak, akik a pontvelem.hu Osztálykirándulás Tervező országos
pályázatán 2. helyezést értek el!
Nagyon jó szórakozást kívánunk
nekik a budapesti programokhoz. Köszönjük a pályázati anyag
összeállítását Gyebnárné Laczkó
Zsuzsanna tanító néninek, a 3-4.a
osztályosoknak, illetve a sok segítséget a teljes alsós munkaközösségnek!
1-e: Lelkesen gyakorló diákjaink összemérték tudásukat a
„Tábla Királya” verseny II. fordulója alkalmával, ahol a Brazil Dáma
és a Malacfogó játékokban kellett bizonyítaniuk. 23 fő vetélkedett az alsósok és felsősök
közül és hosszú küzdelem után
kerültek ki a győztesek. Az eredményhirdetés a következő Suli
gyűlésen lesz majd. Köszönjük a
gyerekeknek a részvételt és felkészítő tanáraiknak (Juhász Katalin, Mihály Olga, Kuruczné Rados
Beatrix és Pásztor Péter) a szervező munkát!
2-a: Ebben a tanévben is részt
vesznek tanítványaink rendkívüli

történelem órákon a Kubinyi Ferenc Múzeumban. Az 5-6.a osztályosok a kovács munkájával
ismerkedtek meg Smelkó István
vezetésével és lehetőségük volt az
egyes eszközök kipróbálására is.
3-a: A félévi értekezlet alkalmával Matusek M. Zsuzsanna szociálpedagógus érdekes továbbképzést tartott pedagógusainknak a
biztonságos internethasználatról.
Haladni kell a korral és ez rengeteg veszélyt is rejt magában; jó
ötleteket kaptunk tőle, hogy hogyan birkózzunk meg ezekkel a
nehézségekkel.
A Salgótarjáni Általános Iskola
Beszterce-lakótelepi Tagiskolája „Irodalom képekben” címmel
rajzpályázatot hirdetett, melyre
alsósaink több művel is neveztek.
Nagyon büszkék vagyunk két tanítványunkra, akik saját korcso-
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portjukban 3. helyezést értek el:
Szeles Bálint (2.a), akinek Szabó
Györgyné és Oláh Kamilla (3.a),
akinek Bartus Gabriella volt a felkészítő tanára. Gratulálunk a szép
sikerhez!
5-e: Az Egyesek Ifjúsági Egyesülettel való gyümölcsöző kapcsolatunk révén iskolánkba látogatott egy hong-kongi fiatalokból
álló kisebb csoport. Tanulóink,
tanáraink és kísérőik kipróbálták
a kínai betűvetést, sőt a fiatalok el
is magyarázták a bonyolult jelek
jelentését. Ez jó alkalom volt az
angol nyelv gyakorlására és arra,
hogy bemutassa diákjainknak az
idegen nyelvek ismeretének fontosságát. Egy érdekes gyermekjátékot is készítettek az idelátogató
érdeklődők: fa alapanyagokból
sárkány röppentyűt festettek ki és
állítottak össze, amit a helyszínen
ki is próbált mindenki. Köszönjük
az egyesületnek a lehetőséget és
bízunk benne, hogy a jövőben
is alkalmunk nyílik még hasonló
rendezvényeknek helyet biztosítani, ezzel is színesítve iskolánk
kínálatát!
10-e: Nagylóci telephelyünkön
kezdtük meg a farsangi báli szezont. A jelmezes forgatagban a jó
tanulókat könyvjutalomban részesítette Péter Gábor polgármester
úr. A színpadi felvonulás után az
ötletes maskarába öltözött diákokat értékes díjakkal jutalmazta
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a nehéz helyzetben lévő zsűri. A
zenés-táncos buliban volt farsangi
fánk, szendvics, üdítő és az elmaradhatatlan tombola. Jól szórakoztak a gyerekek, szülők, pedagógusok és minden vendég. Köszönjük
a szervezést a szülői szervezetnek
és a pedagógusoknak!
11-e: Jótékonysági Bálunkon
a Sexy Csokoládé Dance Band
zenélt, de előtte egy rövid műsort is megtekintettünk: fellépett
Ocsovszki Ditta, aki hastáncolt,
majd rögtönzött harcművészeti
bemutatót tartott Kovács Kornél
és Szabó Zoltán a Palóc Virtus
Kulturális és Sportegyesület elnöke, illetve alelnöke. Köszönjük
szépen a látványos előadásokat!
Vendégeink a finom vacsora elfogyasztása után kíváncsian bontogatták a vásárolt zsákbamacska
szelvényeket. Rengeteg ajándékot ajánlottak fel támogatóink,
így alig volt a mulatozó társaságban olyan, aki üres kézzel távozott
a végén. Köszönjük Stayer László
polgármester úrnak a város nevében tett nagylelkű felajánlását,
amivel hozzájárult a báli bevételhez. Az összegből diákjaink tanév végi táborozását, a jó tanulók
kirándulását, illetve versenyzőink
díjazását szeretnénk finanszírozni. Köszönjük a Szülői Szervezet
tagjainak a szervezést és mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult ennek sikeréhez!
14-e: László Gézáné, Éva néni
egy magyar óra keretében iskolánk könyvtárába látogatott
osztályával. Anikó és Zsóka néni
nagy örömmel fogadta a másodikosokat, akik a szótárakkal, lexikonokkal ismerkedtek meg. Ezekkel
a foglalkozásokkal szeretnénk, ha
gyermekeink kicsit kiszakadnának az internetes rohanó világból
és magukba szívnák a tudás mellett a könyvek jellegzetes, nyugalmat árasztó illatát is.

17-e: Fergeteges farsangi bálon
búcsúztak az alsó tagozatosok a
téltől. A kiszebábura sok rossz tulajdonság, betegség került, amit
aztán a 4.a osztályosok egy kalapba gyűjtöttek. A tanító nénik
az udvaron elégették a papírra
vetett rosszaságokat, amit nagy
örömmel figyeltek az ablakból a
gyerekek. A 3-4.a osztály műsora
után a maskarások felvonulása
következett. Az ötletes jelmezeket rablónak öltözött zsűrink
értékelte, az eredményhirdetés
majd a következő suli gyűlésen
lesz. A folytatásban Szabó Zoltán
és Takács Bernadett irányításával
táncházon szórakozott a farsangi
társaság. A szülők érkezéséig, aztán mindenki a saját osztályában
falatozott a behozott finomságokból. Köszönjük pedagógusainknak ezt a fantasztikus délutánt!

21-e: Lezajlott az Orchidea-Pangea Országos Matematikaverseny
iskolai fordulója, melyen sok tanítványunk mérte össze tudását.
A matematikai és természettudományi háziverseny 2. fordulója
is elkezdődött, ahol 3-12. évfolyamig bárki bekapcsolódhatott,
hogy szerezzen egy jó jegyet szép
megoldásaiért cserébe.
20-27-e: Istók Ferenc tanár úr a
felsősöknek Farsangi Kupát hirdetett, ahol kosárlabda és floorball
mérkőzéseken csaptak össze a
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nevező diákcsoportok. Az eredményhirdetés majd a következő
suli gyűlésen lesz.
22-e: Gimnáziumi tanulóink
részt vettek a Kubinyi Ferenc Múzeumban egy családfakutatással
kapcsolatos előadáson, ahol a kiírt pályázat eredményhirdetése is
lezajlott. Köszönjük a lehetőséget
a múzeum munkatársainak és gratulálunk a nyertes pályázóknak!
24-e: A 4.a osztályosok tudását
Kuruczné Rados Beatrix tanító
néni rendhagyó módon mérte
fel. 4 csoportban kellett számot
adniuk történelemmel kapcsolatos olvasmányaikról, melyek
elsősorban az 1848-49-es Szabadságharcról és híres történelmi
személyekről szóltak. A munka a
könyvtárban folyt és használniuk kellett a kiadott könyveket is.
A feladatlapokat könyvtárosaink
(Anikó és Zsóka néni) állították
össze és javítják. Köszönjük nekik
az ötletes kérdéseket!
28-a: Garamvölgyi Andrea meghívásának eleget téve 5-11. évfolyamos tanítványainkkal közösen
megnéztük a Lovasíjász című filmet. A dokumentumfilm Kassai
Lajos munkáját mutatja be, akit
a világ minden tájáról keresnek,
ha a híres magyar lovas íjászatot
akarják művelőjétől megtanulni.
A mozi csak még lelkesebbé tette
barantázó tanítványainkat, akik
Szabó Zoltán tanár úr segítségével az ősi magyar harcművészetekkel és szokásokkal ismerkednek a délutáni testnevelés órákon.
Köszönjük a lehetőséget a művelődési ház munkatársainak!
További információk:
3170 Szécsény, Rákóczi út 90.
Tel.: 32/370-131, Fax: 32/372-490
E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu
Web: www.rakoczi-szecseny.hu
https://www.facebook.com/rfszkki
Juscsákné Kovács Judit
igazgató helyettes
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Farsang a Szécsényi Cseperedő Óvoda és Bölcsődében
Ismét eltelt egy év és megrendezésre került óvodánkban és bölcsődénkben a farsangi mulatság. A
farsang csúcspontja a karnevál, ami
nagy mulatságok közepette valójában, télkergető, télbúcsúztató is.
Számos helyen rendeznek farsangi mulatságokat, így történt

a mi kis intézményünkben is.
Már reggelről mi felnőttek is
jelmezbe öltözve, zeneszóval,
terülj-terülj asztalkával vártuk a
maskarába bújt gyermekeket. Az
óvodában a szülőkkel a gyerekek
együtt mulatoztak, különböző
sorversenyeket rendeztek az óvó
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nénik, míg a legkisebbek a bölcsődében hangszerekkel énekeltek, táncoltak és mondókáztak.
A nap csúcspontjaként közös
táncházzal űztük el a telet, melyet
mindenki nagyon élvezett.

Márkus Tímea és
Majoros Mariann kisgyermeknevelők
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Vitaminhét a Szécsényi Cseperedő Óvodában

Drága kincs az egészség!
E gondolat jegyében terveztünk
óvodánkban január 3. hetében
vitaminhetet, amikor kiemelten
foglalkoztunk egészségünk megőrzésével, védelmével ennek érdekében a vitaminok fontosságával.
Napirendünk keretében kiemelt
feladatunk a higiéniás szokások
kialakítása, beépítése szokásrendszerükbe. Figyelünk a természetes vitaminpótlásra, nem telik

el nap, anélkül hogy a gyermekek
ne fogyasztanának valamilyen
gyümölcsöt, zöldséget.
A hét folyamán minden tanulási
tevékenységet e téma köré terveztünk: mondókákat, versikéket
mondogattunk, énekeltünk, dalos játékokat játszottunk.
Különleges élmény volt számunkra, hogy az egyik kisfiú
édesapja, Cseri Gergely - aki egy
étteremben szakácsként dolgozik
- elfogadta meghívásunkat és a
gyerekekkel közösen gyümölcssalátát készített. Közben beszélgetett a munkájáról, válaszolt az
elhangzott kíváncsi kérdésekre.
Bemutatott egy-két szeletelésiill,, kreatív díszítési technikát is.
Ezúton is nagyon köszönjük,
kellemes délelőttöt tölthettünk
együtt!
A gyümölcsök fogyasztása
mellett rendkívül fontos hogy
sok folyadékot igyunk, és persze
nem mindegy hogy mit. A héten
minden nap közösen főztünk különböző gyógyteákat meg is beszéltük, melyik milyen betegség
megelőzésére vagy gyógyítására
alkalmas.
A rendkívül barátságtalanul hideg időjárás sajnos a bőrünknek
sem kedvez, ilyenkor sokkal érzékenyebb, fokozottabban kell
ügyelnünk a védelmére.
Hogy még szemléletesebbé tegyük ennek megértését, megkértük a Király Gyógyszertár vezetőjét, Körmendi Adriennt, hogy
hadd pillanthassunk be a laborba,
hogyan is készülnek a különböző krémek, gyógykészítmények.
Megfigyelhettük a különböző berendezéseket, eszközöket, megtudhattuk melyiket, mire használják és hogy milyen gondosan,
sterilen tárolják.
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Nagy élmény volt számunkra, hogy a gyógyszerész nénivel
közösen készíthettünk bőrvédő
krémet, melyet tubusba zártunk
és meg is kaptuk ajándékba. Köszönjük a lehetőséget és az élményt!
A hét befejezésével természetesen nem zártuk le az egészségvédelemmel, vitaminokkal, tisztasággal kapcsolatos témát, hiszen
pontosan az a célunk, hogy természetessé váljon a gyerekek
számára a mindennapokban.
Záhorszkiné Laczkó Beáta
óvodapedagógus
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Itt a farsang áll a bál… avagy a farsangról pár szóban
Elegünk van már a télből,
Hóból, fagyból, hideg szélből,
Jöttünk vígan maskarában,
Télbosszantó maszkabálba.
A farsang évenként ismétlődő,
röv i d e b b - h o s � szabb ideig tartó
időszak, amelyet
évszázadok óta az
evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. A farsang vízkereszttől
a – húsvétot megelőző negyven
napos nagyböjt kezdetéig – hamvazószerdáig tart. A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe.
Ilyenkor az emberek bálokat,
mulatságokat tartottak, és tartanak a mai napig is. Óvodánkban
mi is megrendeztük a farsangi
bált, ami a jelmezek és a vidám
játékok miatt a gyerekek egyik
kedvenc időszaka. Már előző héten megkezdtük a készülődést, a
gyerekekkel közösen készítettünk

álarcokat, bohócokat, farsangi
szemüvegeket.
Kidíszítettük a
csoportszobánkat, öntözőnket.
Visszaemlékeztünk az elmúlt
évek farsangjaira, megbeszéltük, hogy milyen
jelmezbe öltözünk, ezeket le is rajzoltuk. Versekkel, mondókákkal,
énekekkel ismerkedtünk, ezekhez
tréfás mozdulatokat, tánclépéseket találtunk ki.
Farsangi népszokásokkal ismertettük meg a gyerekeket, ráhangolódtunk a vidám mulatságra.
Február 2-án reggel már vidám
zene fogadta a gyerekeket az óvodába lépve. A jelmezbemutató
után a tanult versekkel, mondókákkal, dalokkal űztük el a telet.
A szépen megterített asztalokról
finom csemegék kínálták magukat. Hogy fokozzuk a jókedvet,

versenyjátékokat játszottunk, ami
után a jól megérdemelt „jutalom”
sem maradhatott el. A mulatozást
a folyosón folytattuk, megcsodáltuk minden gyermek jelmezét,
táncoltunk ebédig. Jól éreztük
magunkat, rendkívül vidám délelőtt volt.
Reméljük a jól sikerült
„télűzés” után hamarosan
beköszönt a várva várt tavasz!

Kedves Szülők!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 18636244-1-12
Kedvezményezett: „ Szécsényi Óvodásokért” Alapítvány
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Horváth Józsefné
óvodapedagógus
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Morzsabál 2017

M

orzsa-bálunk immár tizennyolcadik alkalommal
került megrendezésre a
Bárkányi Katolikus Óvoda dolgozói, szülők szervezésében. Közel
260 ember érezte annak fontosságát, hogy közösségünket támogassa, felhőtlenül szórakozzon.
Rendezvényünk nagykorú lett,
betöltötte 18. életévét. Utunk
öröm, siker és kudarc, hit és megmegújuló remény érzésével volt
kikövezve. Az eltelt 18 év alatt
mindennél fontosabb volt, hogy
bizonyítsuk: meg tudunk állni a
saját lábunkon, tudunk helyes
döntéseket hozni, tudunk jó cél
érdekében összefogni, céljainkért
támogatókat találni, tudunk szórakozni és szórakoztatni.
Az intézményünk gyermekeinek, szüleinek, és dolgozóinak
összefogásával, egy fergeteges
műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. Műsorban láthatták
óvodásainkat gyönyörűen apalánya keringőben, majd kissé
bohókásan táncolni, népi játék,
különböző mókás, vidám, zenés
jelenet, retro slágerturmixunk
megalapozta a jó hangulatot. A
fergeteges taps, egy-egy könnycsepp, kacajok, pozitív visszajelzések megerősítettek minket a
folytatásban.
Néhány vélemény, visszajelzés
az említettek közül:
A 18. Morzsabálon ismét, egy színvonalas műsort láthattunk. A kislányok keringője az édesapákkal

tökéletes kezdés volt. A gyermekek,
szülők, óvónénik táncos, humoros
műsora ismét telibe talált. Nem először vettem részt a bálon, de most
is meg voltam elégedve a szervezéssel, a talpalávalóval. Remélem
jövőre a férjem is el tud kísérni.
Lévainé Radványi Ildikó
szülő, nyuszi csoport
Idén is nagy sikerrel zárult a Morzsabál, nem is csoda, hiszen mint minden évben a kreativitás és szorgalom mindig meghozza gyümölcsét.
Színvonalas és igen szórakoztató
volt az elejétől a végéig. Öröm volt
nézni a sok kis mosolygós arcot, akik
élvezettel szerepeltek, táncoltak.
Azt is mondhatnánk a szervezők és szereplők bele adtak „ apait- anyait” a műsorba. Az apa- lánya tánc sokaknak könnyet csalt
a szemébe. De a kis néptáncosok
szülőkkel való produkciója is igen
szívmelengető volt. Összességében
megint egy nagyon jó műsort láthattunk. Köszönet érte.
Cseri-Ispán Anita szülő,
tücsök csoport
Én, mint ovis szülő, teljesen elégedett vagyok az eredménnyel. Szerintem nagyon jól sikerült az idei
morzsabál. A műsor fantasztikusan jó volt, az est további része is
remek volt. Örülök, hogy részese
lehettem és remélem, hogy jövőre
is jelen lehetek.
Percze Anita szülő, maci csoport
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Az évről évre színvonalasabb Morzsabált, röviden így lehetne jellemezni jó hangulat, kötetlen beszélgetések, sok nevetés és tánc. Az
este hangulatát emelte a csodálatos báli dekoráció. A látványos műsor után a báli mulatság vette kezdetét. Egy szépen terített asztalnál
egy kedves asztaltársasággal rendkívül gyorsan és kellemesen telik
az idő. Minden együtt volt ahhoz,
hogy egy önfeledt hajnalig tartó
mulatozás vegye kezdetét.
Vinczéné Szabolcsné Juhász Csilla
szülő, süni csoport
Bízom abban, hogy lesz elég kitartásunk ahhoz, hogy tovább álmod
junk, a megálmodott céljainkat
mindig megvalósítsuk, és büszkék
lehessünk arra, hogy e célok megvalósulása érdekében alkotott műsoraink szórakoztatóak maradnak.
Ezek a célok óvodánk fejlődését,
szépülését, gyarapodását, gyermekeink boldog óvodás életét szolgálják. A támogatóink szeretete,
támogatása, nevetése nélkül nem
juthattunk volna el idáig, de segítő
kezükre, bölcs tanácsaikra továbbra is nagy szükségünk lesz, hogy
az előttünk álló feladatok mindig
megvalósuljanak
Köszönet mindenkinek, akik a 18
év alatt segítettek a műsorok megszervezésében, lebonyolításában,
akik adományaikkal és a részvételükkel támogattak.
Smelkó Istvánné
Intézményegység vezető
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Egészséghét az oviban

A

z óvodás kor egészét átöleli az egészséges életmódra nevelés. Egy nagyszerű
kezdeményezésnek helyt adva
idén először, egy héten keresztül kiemelten foglalkoztunk az
egészséges életmód és az egészségmegőrzés szokásainak a kialakításával. Felhívtuk a gyermekek
figyelmét a mozgás, az egészséges táplálkozás, a rendszeres
gyümölcs – és zöldségfogyasztás
fontosságára. A héten szülők önzetlen segítsége és támogatása
révén, folyamatosan fogyaszthattuk a gyümölcsöket és a zöldségeket.
Minden nap a tízórai után, az
ovirádióban felcsendült az ovitorna, amelyre az óvoda apraja nagyja közösen tornázott. A
hét folyamán ellátogattunk az
Egészségházba, az óvoda fogor-

vosához Dr. Kerényi Csaba rendelőjébe, ahol asszisztensétől jó
hangulatú bemutatót kaphattak
kis óvodásaink a helyes száj-és
fogápolásról. Mesélt nekünk az
oly gyakran emlegetett fognyüvő
manók rosszalkodásáról. Megtanulhatták a gyerekek a fogmosás
helyes menetét, technikáját a hatalmas fogsoron. Ennek a bemutatónak köszönhetően remélhetőleg a gyerekek is alaposabban
mossák meg fogaikat és bátrabban térnek majd be egy fogorvosi
rendelőbe, ha szükség lesz rá.
Meghívásunkat elfogadva védő
nénik is ellátogattak óvodánk
minden csoportjába, és
megnézték a
gyerekek haját és körmeit, beszéltek
nekik a helyes
tisztálkodás
fontosságáról. Szívesen
válaszoltak
gyermekek
kérdéseire.
A hét folyamán szituációs játékok
segítségével,
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segítettük és bővítettük gyermekeink ismereteit, mélyítettük tudásukat.
Pénteken vette kezdetét, az
egészséghetünk záró délelőttje.
Közös zenés torna után, a csoportok elindultak a menetlevelükkel,
hogy a különböző aktuális színhelyeken bizonyítsák tudásukat,
ismereteiket az egészségtudatos magatartás lehetőségeiről,
egészségmegőrzésről. A feladatok teljesítése és megbeszélése
után, gyermekeink testi és lelki
harmóniájuk megőrzése érdekében, lehetőséget teremtettünk
arra, hogy saját csoportjukban
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közös teázzanak, nyugtató és lazító zenék hallgatása közben, mandalákat színezzenek.
A hallott ismeretekre ezek a
piciny fülek a legnyitottabbak,
hiszen ez a korosztály a legfogékonyabb az ismeret magába
szívására. Ha az átadás minél
sokszínűbb, és tapasztalat útján

történik, annál hatékonyabb, és
annál maradandóbb, emlékezetesebb.
Ezúton is szeretném megköszönni a kedves szülőknek, az
egészségház dolgozóinak, a védőnőknek és a kolléganőimnek a
fáradozását, segítségét, az egészséghét zökkenőmentes megszer-

vezésében és lebonyolításában.
Azt gondolom, a hét valamennyi
programja, feledhetetlen élményt
nyújtott mindannyiunk számára.
Csábiné Ocsovai Rita
óvodapedagógus

SZÉCSÉNYI FOCI

A

felnőtt csapatunk edzőmérkőzésekkel készül a tavaszi szezonra.
A tavaszi szezon március 11.-én
kezdődik csapatunk számára.
Február 5.
Szécsény VSE – Dejtár 5 – 0
gól : Strihó Zs. 2 , Oláh R.,
Hodúr G., Vincze t.
Február 11.
Szécsény VSE – Alsósztregova
5-0
gól : Gábor B. 2 , Strehó I. Strihó
Zs., Lehoczki Sz.
Február 19.
Szécsény VSE – Bercel
gól : Horváth Cs. Gábor B.

Február 25.-én az SBTC fogadta
volna a csapatunkat, de lemondták.
Így a felnőtt csapatunk az U19es csapatunk ellen játszott edzőmérkőzést.
Március 15.-én csapatunknak a
Nógrád megyei kupában lesz jelenése.
Az ellenfél a Varsány csapata
lesz. A mérkőzés Varsányban lesz
lejátszva.
Felnőtt csapatunkban volt némi
játékos mozgás is.
Érkezett: Strehó István ( BSE)
Strihó Zsolt (BSE)
Szekeres József külföld

Távozott: Szép Máté
(Rimóc )
László Lóránd (Mohora )
Az ifjúsági csapatunk heti két
edzéssel készül a bajnokságra,
ami nagyon nehéz lesz, mert a
játékosok nem hajlandóak részt
venni a foglalkozásokon.
Nem tudom, hogy hová vezet
ez, de nagy bajban leszünk ha a
játékosok felfogása nem változik.
Serdülő csapatunk is elkezdte a
felkészülést. Itt 12-15 ember mindig részt vesz a foglalkozásokon.
Bozsikos utánpótlás csapataink teremtornákon vesznek részt,
ahol felemásan szerepelnek.
Tagdíjával támogassa az egyesületünket.
Doman Gábor

Futás
Téli Mátra teljesítménytúra
2017. január 28.
Távok: 40.5 km, 34.1 km, 25.2 km,
18.7 km, között lehetett választani, szintemelkedés 1.238 méter.
Rajt - cél Mátrafüred, 3.374 összes
nevező, -10 fokos hideg, zord téli
idő, 40 centiméteres hóban indult a SZAFT tagja Sótér Vilmos
Zsolt 34.1 km távon.
Elért eredménye a távján 203 nevezőből a 86. helyezést ért el, 8
óra 07 perccel.

Futónagykövet találkozó
BSI sportiroda szervezésében
2017. február 11.-12-én került
megrendezésre VI. futónagykövet találkozó Balatonszárszón,
153 futónagykövetből 120 fő vett
részt.
Első nap előadásai: Dr. Herr Gyula
kardiológus-belgyógyász szakorvos látott el bennünket fontos
tanácsokkal.
Edzésterv amatőr futóknak előadó Jakab Ági.
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Kiscsoportos beszélgetések ki,
hogy csinálja, eredmények - kudarcok.
A sok elméleti foglalkozások után
a teremben speciális erősítő gyakorlatokat végeztünk, Molnár Nikolett fitnesz tréner vezetésével.
Megismertük a szívnagykövetét
Beck Mónikát.
Második nap közös átmozgató
futás a Balaton partján, és utána nyújtás Teveli Petra, Vári Edit
olimpiai atlétákkal.
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Mit esznek a bajnokok, sporttáplálkozás Koszta Ágnes Sportkórház diabetikus előadásában. A
találkozó összegzése Máth István,

Lakatos István BSI vezetők részéről.
Czele Jánosnét ( Ágit ) pályázat
útján 2017. évtől a futónagykövetek csapatának tagja lett.

Hasznos információkkal és új ismerősökkel hagytuk el a Balaton
partját.
Czele János

Szerva SE

A

Szerva Asztalitenisz Sport
Egyesület extra ligában
játszó első csapata a korán
kezdődő tavaszi idényben még
veretlen és őrzi második helyét a
legmagasabb osztály tabelláján.
Legutóbb február 18-án a katolikus iskola tornatermében fogadták itthon a Komló csapatát, ahol
Bátrofi Zoli, Kriston Dani és Magyar Laci szinte hibátlan játékkal
6:1 arányban hozták a mérkőzést.
Az egyesület második NB I-es
csapata szintén február 18-án
játszott Egerben, ahol 11:7-re
győztek (Nagy Miklós 3 győzelem, Podpinka Gábor 3 győzelem,
Nagy Miklós 3 győzelem, Salamon István 2 győzelem). Az eddig veretlen NB III-ban szereplő
harmadik csapat sem talált legyő-

zőre a múlt hétvégén. Február 19én a harmadik helyen álló Kömlőre látogattak és 12:6 arányban
győztek.
Extra ligában és NB I-ben több
meccs halasztásra került terem
problémák,
játékosok válogatott elfoglaltsága miatt.
Az alábbiakban
látható, hogy
az érdeklődők,
mikor láthatnak
S z é c s é ny b e n
asztalitenisz
mérkőzéseket:
Extra Liga:
április 1. (szombat) de. 11.00
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Szécsény - Szeged AC
április 5. (szerda!) du. 17.30 ! Szécsény - Békési TE
április 15. (szombat) de. 11.00
Szécsény - BVSC I.
április 16. (vasárnap) de. 11.00
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Szécsény - BVSC II.
május 13. (szombat) de. 11.00
Szécsény - Celldömölk
NB I.
március 18. (szombat) de. 11.00

Szécsény - Szeged
március 25. (szombat) de. 11.00
Szécsény - Apagy
április 15. (szombat) de. 11.00.
Szécsény - Gödöllő
április 29. (szombat) de. 11.00

Szécsány - Kiskunfélegyháza
A mérkőzéseket a katolikus iskola tornatermében játsszák,
minden sportszerető érdeklődőt,
szurkolót szeretettel várunk!
dr. Harik Ferenc (Szerva ASE)

Szécsény Város 2017. évi vásárjegyzék
Időpontja:
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4. 2017. május 29.
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Az önkormányzat képviselő-testülete 2017. évben szünetelteti az országos állatvásárt.
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